سامانه ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول  ۸۹-۸۹مورخ  ۷۱/۷۹/۷۹۸۹لغایت  ۱۷/۷۹/۷۹۸۹باز میباشد متقاضیان فقط
درتاریخ اعلام شده با ورود به پورتال صندوق رفاه جهت ثبت نام اولیه اقدام نمایند.الویت دریافت وام براساس تاریخ اعلام
شده ثبت نام و بودجه تخصیص یافته از سمت صندوق رفاه میباشد.

― دانش آموختگان پس از صدور دفترچه اقساط و ارائه کپی آن می توانند گواهی موقت فارغ التحصیلی دریافت نمایند.
―دانش آموختگان فقط پس از تسویه حساب قطعی با صندوق رفاه و واریز کل بدهی می توانــــد اصـــــل
دانشنامــــه فارغ التحصیلی دریافت نمایند.
―کلیه دانش آموختگان تا  ۸ماه از تاریخ فراغت از تحصیل باید نسبت به تسویه حساب و اخذ دفترچه اقساط اقدام
نمایند .ضمنا” پس از گذشت تاریخ مذکور باید کل بدهی خود را بصورت یکجا پرداخت نمایند.
―دانش آموختگانی که قص د ادامه تحصیل در خارج از کشور را بصورت آزاد دارند و یا می خواهند ریز نمرات خود را
ترجمه نمایند موظفند کل بدهی خود را یکجا به صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.
― تارکین تحصیل اعم از انصرافی و اخراجی و ترک تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجای بدهی خود می باشند.
― تسلیم اصل مدرک تحصیلی و ریز نمرات استفاده کنندگان از کمک یا وام فقط بعد از استرداد کلی بدهی و انجام
تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر است.
― دانش آموختگان درصورت پذیرش در مقاطع بالاتر بایستی نسبت به تمدید تاریخ سر رسید اقساط خود اقدام نمایند.
―قبل از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان ،بایستی  ۷۷درصد کل بدهی خود را پرداخت نمایند و برای مابقی بدهی،
دفترچه اقساط صادر می شود.
― صدور تسویه حساب قطعی برای هر مقطع ،منوط به بازپرداخت کلیه دیون در آن مقطع تحصیلی و مقاطع تحصیلی
قبلی به حساب صندوق رفاه دانشجویان می باشد.

― با توجه به اطلاعیه های زیر جهت تسهیل در پرداخت دفترچه اقساط و یا پرداخت کل بدهی دارای دفترچه اقساط بانک
تجارت ،امکان مشاهده و نیز پرداخت غیر جضوری از طریق پورتال دانشجویی در سایت صندوق رفاه دانشجویان به
آدرس :www.swf.irبرای دانش آموختگان فراهم گ ردیده است و نیازی به مراجعه حضوری به بانک ندارند.

دانشجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مقررات و آیین نامه های صندوق رفاه به سایت این صندوق به
آدرس زیر مراجعه نمایند.
www.SWF.ir

توجه :دانشجویان گرامی با مرورگر  explorerجهت ثبت نام وورود به سامانه صندوق رفاه اقدام نمایند

- ۷سایت صندوق رفاه www.swf.ir

- ۱پورتال دانشجویی ……………..تشکیل پرونده …………..وارد کردن کدملی ……………..جستجو

 - ۹تمامی اطلاعات مربوط به شناسنامه و اطلاعات مربوط به رشته وسال ورود ونیمسال تحصیلی رشته ومقطع تحصیلی
بادقت وارد شود درغیر اینصورت دانشگاه هیچ گونه تعهدی ندارد.

- ۱بعد از ثبت نام اولیه منتظر تایید از سمت دانشگاه باشید.

مراحل زیر جهت ثبت نام دانشجویانی میباشد که در مقاطع قبلی یا ترمهای گذشته درخواست وام داشته اند

- ۷سایت صندوق رفاه www.swf.ir

- ۱پورتال دانشجویی …………….ورود به پورتال فاز.………………… ۱ورود کد ملی متقاضی طبق الگو ۱۱۹-۸۹۷۷۹-۱

- ۹انتخاب آیکن درخواست وام در منوی بالا صفحه
- ۱انتخاب شهریه دانشگاه آزاد اسلامی
 - ۵دانشجویان گرامی اطلاعات نزدیکترین بانک محل سکونت خود راانتخاب نمایند
توجه (((بعد از ورود اطلاعات حفظ نمودن کد شعبه الزامیست)))
- ۵بعد از ثبت نام اولیه منتظر تایید از سمت دانشگاه باشید.

